Høvik, 30. august 2013

EQO – Ansettelse av Director Regulatory Affairs
Eqology planlegger ekspansjon i Europa og styrker teamet. PhD Anne Bjørnebye Vik er ansatt som Director Regulatory Affairs med ansvar for godkjenning av selskapets produkter i nye markeder.
Anne Bjørnebye Vik er ansatt i Eqology med ansvar for at selskapets produkter holder den standard og kvalitet
som kreves ved salg til relevante land i Europa, samt sørge for at selskapets omtale av produktene og dets egenskaper blir gjort i henhold til gjeldende europeisk regelverk.
Anne Bjørnebye Vik er utdannet biokjemiker med doktorgrad fra Biokjemisk Institutt, Universitetet i Oslo og har en
MBA (Master of Business Administration) fra BI, Oslo. Hun har arbeidet som forsker ved Radiumhospitalets forskningsavdeling og var i mange år ansatt i farmasøytisk industri (Nycomed) med ansvar for utvikling, dokumentasjon
og markedsføring av legemidler og «diagnostika» for Norge og internasjonale markeder. De siste årene har Anne
Bjørnebye Vik arbeidserfaring som fagsjef for hudpleieprodukter, leder av en nyopprettet animalsk «biobank» og
med internasjonal dokumentasjon, registrering og markedsføring av vitamin K2 produkter. Hun har blant annet
vært ansvarlig for å sette sammen flere søknader om «Novel Food» i Europa, søknader som har blitt godkjent av
EFSA.
I tillegg til arbeidserfaring som forsker, fra farmasøytisk industri og kosttilskuddsindustrien, har Anne også en bakgrunn og erfaring fra Forskningsrådet – både som ansatt med fokus på strategisk plan for norsk forskning, og som
paneldeltaker for vurdering av søknader om forskningsstøtte.
«Eqology står midt i en omstillingsprosess. Eqology har gode helseprodukter. Vi ser at omsetningen av produktene
våre i Norden er økende. Som selskap har vi bestemt oss for å utvide markedsområdet vårt fra Norden til Europa.
Som en del av denne satsingen har det vært viktig å få på plass en regulatorisk kompetanse internt i Eqology.
Jeg er glad for at Anne Bjørnebye Vik har takket ja til å påta seg ansvaret for de nødvendige regulatoriske prosessene Eqology skal gjennom på veien ut i det Europeiske markedet. Anne er kompetent, løsningsorientert og har
i tidligere arbeidsforhold gjennomført regulatoriske prosjekter – slike som Eqology nå trenger - med suksess», sier
Frank Bjordal, Administrerende direktør i Eqology.
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Om Eqology
Eqology er et skandinavisk nettverksselskap som oppfordrer til en sunn livsstil ved å tilby naturlige produkter av
høy kvalitet. Eqology er et norsk børsnotert selskap, etablert i 1998 med virksomhet i hele Norden. Eqology utvikler,
produserer og distribuerer egne produkter, basert på naturlige ingredienser. Produktene er produsert etter de
strengeste kvalitetskrav, høyeffektive dokumenterte ingredienser.
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